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MiT TEszEl, 
hOgy kEvEsEbb lEgyEN a hulladék!

1.) Az emberiség egyik környezetvédelmi gondja, hogy a fogyasztás során nagy mennyiségű hulladék 
keletkezik. Ezzel valamit kezdeni kell, hogy ne öntse el az utcákat, ne szennyezze a talajt, a vizeket. A 
hulladék nagy részét ugyanakkor igazából vétek eldobni, hiszen újrahasznosítható anyagok találha-
tók benne. Te is segíthetsz, hogy kevesebb legyen a hulladék?

 Húzd alá, szerinted melyik megoldás jobb a környezetvédelem szempontjából? Miért?

eldobható borotva | dobozos tej | villanyborotva | üveges mustár | nejlon zacskó | tölthető akku | hajtógázas 

dezodor | zacskós tej | vászon bevásárló szatyor | szárazelem | golyós dezodor | műanyagflakonos mustár

Indokold meg: ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

2.) Miután a kukásautó elviszi a szemetet... Melyik szövegrésszel folytatnád a mondatot?

 Ikszelj!
...kiöntik egy helyre a falu végén, ahol kevesen járnak.
...a hulladéklerakóra kerül, ahol úgy helyezik el, hogy ne szennyezhesse a környezetet.

3.) A hulladékok 75%-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek belőle! Milyen 
hulladékgyűjtésnek hívják azt a módszert, amelynek során a hulladékokat anyagfajták szerint külön-
böző kukákba kell gyűjteni?

 Ikszelj!

 vegyes gyűjtés     szelektív gyűjtés    szervezett gyűjtés

4.) Az alábbi anyagok különválogatva, „szelektíven” gyűjthetők. A táblázatba viszont bekerült egy 
„kakukktojás”.

 Húzd alá!

Anyagfajta Milyen hulladék tartozhat ide? Mi készülhet belőle?

Papír hullámkarton újrahasznosított kartondoboz

Fém kólásdoboz vasúti sín

Üveg sörösüveg sörösüveg

Műanyag ásványvizes flakon műanyagszatyor
 



5.) Van egy mondás, amelyet a szelektív hulladékgyűjtők matricáin is láthatsz. 

 Írd be a vonalakra a hiányzó két szót! 

„Üresen, ................................................................., .................................................................laposra!”

6.) Amire már biztosan nincs szükséged, ne dobd el! „Add oda” másoknak! (Például vidd el a bolhapiac-
ra, a használtcikk-boltokba, adományozd oda egy jótékonysági szervezetnek) 

 Húzd alá! Mit nem adnál oda másoknak a felsoroltak közül? 

kinőtt kabát | megunt könyv | kinőtt cipő | romlandó ételmaradék |  már nem hallgatott CD |  

korcsolya, ami már kicsi neked | használt alsónemű

7.) A konyhában, a kertben nagyon sok szerves hulladék keletkezik. Ez akár az elszállított összes hul-
ladék 30-40%-át is kiteheti! Ezt a sok hulladékot vétek a lerakóra vitetni, hiszen házilag is jó minősé-
gű termőtalajt készíthetünk belőle – a természet segítségével. 

 Írd be a vonalra a hiányzó szót! 

Ezt a folyamatot ........................................................... hívják.

8.) Összekeveredtek a komposztálható és nem komposztálható anyagok, segíts szétválogatni!  
 Húzd alá, ami nem kerülhet a komposztba! 

zöldség- és gyümölcshulladékok | elvirágzott növények | kávé- és teazacc | tojáshéj | növényevő kisállatok 

ürüléke a forgácsalommal együtt | toll | szőr | papír festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék | összeaprított ágak, 

gallyak | faforgács | magas nehézfémtartalmú anyagok, elem, akkumulátor | fakéreg | fűnyesedék | lehullott 

lomb | csont | beteg növények |műanyag | elnyílt virágok | kutyaürülék

9.) Személy szerint te mit tehetsz a hulladékok megfelelő kezelése érdekében? 

 Írj legalább 3 példát!

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


